
Obec  Kamenec u Poličky 

 
Obecně závazná vyhláška č.  1/2008 

 
Požární řád 

Obce Kamenec u Poličky 
 

Zastupitelstvo obce Kamenec u Poličky v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, § 29 
odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 
předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o 
požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb.   schválilo dne 17.12.2008  usnesením 
č. 11 tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 
 

Čl.1 
Úvodní ustanovení 

 
 Požární řád obce Kamenec u Poličky (dále jen „obce“) upravuje organizaci a zásady 

zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., 
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.  

 
 

Čl. 2 
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci 

 
1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Kamenec 

u Poličky, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající 
z předpisů o požární ochraně.  

2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů (dále jen „JSDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky. 

3.  K zabezpečení úkolů podle odstavce 1) obec Kamenec pověřuje 
a) zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a 

vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce 
b) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve 

stanoveném rozsahu velitele JPO V. 
 
 
 

Čl. 3 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného 

 nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky 
 
1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje 

období sucha a letní období od 1.7. do 31.8., bezpečnost v tomto období je  
zabezpečena – zákaz kouření, zákaz rozdělávání ohňů, 

 
 
 
 
 



Čl. 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany 

 
1. Přijetí hlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je 

zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, 
uvedenými v čl. 1. 

 
 

Čl. 5 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH) 

 
1. Obec zřizuje JSDH, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelných 

pohromách a jiných mimořádných událostech, a plní další úkoly ve svém územním 
obvodu: 

 
JSDH Kategorie stav vybavení 

      JSDH obce  JPO V   15 • Avie, PPS 12, PS 12 
 
 
2. Členové jednotky vykonávají službu v jednotce na základě dohody uzavřené mezi      

zřizovatelem a jednotlivými členy.  
Při vyhlášení požárního poplachu se co nejdříve dostaví do požární zbrojnice v obci. 

 
 

Čl. 6 
Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti 

 
1. Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny stávající vodovodní řady veřejného 

vodovodu s osazenými podzemními a nadzemními hydranty, které jsou na celém 
území obce. Hydranty jsou ve vzdálenostech od sebe max. 120 – 150 m a jsou 
vyznačeny orientačními tabulkami umístěnými na viditelných místech. Seznam míst 
s provozuschopnými podzemní hydranty obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky. 

2.  Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu. . 
3.  Další zdroje požární vody jsou: 
     Bílý potok 
     nádrž nad bývalým zemědělským střediskem  
     horní požární nádrž 
 
                                

Čl. 7 
Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů 

 
1. K ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události na telefonní číslo 150 lze použít 

veřejný telefonní automat vedle budovy obecního úřadu a to bez použití finanční 
částky. 

2. Ostatní ohlašovny požáru jsou zřízeny:   
      Obecní úřad, Kamenec u Poličky čp. 90, telefon 461 724 517 
       Ing. Milada Muffová, Kamenec u Poličky čp. 17, telefon 461 725 736, 731 612 067 
      Jiří Doležal, Kamenec u Poličky 185, telefon 736 449 134 
3. Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“. 
4. Ze všech ohlašoven požárů se požáry, nehody, havárie apod. ohlašují Hasičskému       

záchrannému sboru v Pardubicích číslem 150. 



 
 

Čl. 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 
1. Požární poplach jednotce SDH obce je vyhlašován manuálně pan Jiří Doležal, velitel  

JDSH.    
2. V osadě Jelínek se poplach vyhlašuje troubením "hoří".   
3. Při vyhlašování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar 

signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto. 
 

 
Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 
 
1.  Obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam podzemních 

 a nadzemních hydrantů.          
2. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška 4/2005 Požární řád obce 

Kamenec u Poličky vydaná dne  30.5.2005. 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 17.12.2008 
 
 
 
 
 
.........................................                                   ……………………………… 
         

starosta          místostarosta 
 
 
              
  
Datum vyvěšení: 17.12.2008 
Datum sejmutí:       
 
 
       
 
 
Příloha č. 1 
• Seznam míst s provozuschopnými podzemními a nadzemními hydranty: 
 
 
 


